
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SBORŮ 13.     11.     2010 NETOLICE  

Program:
1) Zahájení
2) Volba pracovních komisí (návrhová komise, sčítací komise, zapisovatel a ověřovatel)
3) Schválení programu
4) Zpráva starostky OSH o činnosti v roce 2010
5) Zpráva OKRR
6) Zprávy odborných rad (ORM, ORV, ORP a OO)
7) Rozpočet OSH na rok 2011, plán práce OSH na rok 2011
8) Diskuse, vystoupení hostů
9) Přestávka a oběd
10) Přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí, diskuse a následné schválení
11) Závěr

1) Zahájení 
Zahájení provedl bratr F.Rokůsek st. Přivítal delegáty sborů a hosty: dosavadního starostu 

Netolic  pane  S.Petráška,plk.ing.  M.Rabu,  R.Vejvodovou,  starostku  OSH,  členy  VV  OSH, 
OKRR a odborných rad a členy VV OSH.

Následně proběhlo kontrolní hlasování. Bratr F.Rokůsek st. konstatoval, že je zúčastněno 64 
sborů z celkových 111 a tím je shromáždění usnášení schopné.

Dále  se  omluvil  dosavadní  starosta  Netolic  S.Petrášek,že  kvůli  velkému  pracovnímu 
vytížení musí brzy odejít, proto si vzal slovo hned na začátku shromáždění, přivítal všechny 
zúčastněné, s radostí konstatoval, že v Netolicích se v poslední době často scházejí hasiči , např. 
i nedávno na předávání vyznamenání kraje, poděkoval místnímu sboru za organizovaní těchto 
akcí a popřál všem hodně pracovním úspěchů.

Poté všichni zúčastnění povstáním a minutou ticha uctili památku všech bratří a sester 
hasičů, kteří se tohoto dne nedožili.

2)     Volba pracovních komisí   
Bratr F.Rokůsek st. vyzval delegáty k volbě pracovních komisí. 

návrh volební a sčítací komise – předsedkyně Petra Hopfingerová členka VV OSH
- skrutátoři – členové místního SDH

návrh návrhové komise - předseda Stanislav Prokop člen VV OSH
- členové z řad představitelů – bratr Chán,bratr Bartoš

návrh na předsedajícího schůze - František Rokůsek st. člen VV OSH

návrh zapisovatele a ověřovatelů - zapisovatel Miriam Hůrská pracovnice kanceláře
- 2 ověřovatelé z řad delegátů sborů
1. J.Marek  – SDH Netolice
2. F.Fencl – SDH Lhenice

Nikdo neměl  jiný  ani  pozměňovací  návrh.  Pracovní  komise  byly schváleny 61 hlasy,  3  se 
zdržely hlasování.



3) Poté bratr F.Rokůsek st. seznámil shromáždění s návrhem programu 
Starostka  OSH  navrhla  doplnit  bod  jednání:  4)  Schválení  způsobu  hlasování  shromáždění 
představitelů s tím, že všechny následující body budou mít o jednu vyšší číslovku

1) Zahájení
2) Volba pracovních komisí (návrhová komise, sčítací komise, zapisovatel a ověřovatel)
3) Schválení programu
4) Schválení způsobu hlasování shromáždění představitelů
5) Zpráva starostky OSH o činnosti v roce 2010
6) Zpráva OKRR
7) Zprávy odborných rad (ORM, ORV, ORP a OO)
8) Rozpočet OSH na rok 2011, plán práce OSH na rok 2011
9) Diskuse, vystoupení hostů
10) Přestávka a oběd
11) Přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí, diskuse a následné schválení
12) Závěr
Jednohlasně schváleno (nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti)

4) Způsob hlasování shromáždění představitelů sborů
VV  OSH  navrhuje  shromáždění  představitelů  následující  způsob  hlasování.  Není 

demokratické, aby síla hlasu představitele sboru, který má 4 členy byla stejná jako síla hlasu 
představitele sboru který má 160 členů. VV OSH navrhuje, aby za každých započatých 50 
členů v evidenci členské základny vedené na OSH, byl sbor při hlasování zastoupen jedním 
hlasem.  Počet  neboli  síla  hlasů  je  vyjádřena číslovkou na hlasovacím lístku.  Podstatné pro 
určení počtu členů a následně hlasů bylo datum 28. 2. 2010.
Př: Sbor který má 10 členů má na hlasovacím lístku uvedenu 1  

Sbor který má 160 členů má na hlasovacím lístku uvedenu 4
Jednohlasně schváleno (nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti)

Všechny zprávy jsou nedílnou součástí tohoto zápisu
5)   Zpráva starostky OSH o činnosti v     roce 2010  

Sestry a bratři hasiči, vážení a milí hosté
bylo mým zvykem vystupovat se svou zprávou jako poslední. Jenomže vedoucí odborných rad 
Vám pak sdělují samé novinky a já je už jen papouškuji a tak jsem se rozhodla pořadí zpráv 
zpřeházet. Vedoucím odborných rad za přepuštění první pozice slibuji, že se jejich okruhů budu 
dotýkat jen okrajově.
V letošním roce i okres Prachatice přešel na centrálně řešenou evidenci členské základny, která 
je všem sborům i jednotlivým členům k dispozici na webových stránkách www.evidencesdh.cz, 
s uživatelským jménem  prohlizeni  a  heslem  prachatice,  vše  zadáno  malými  písmeny  bez 
diakritiky. Zde se můžete dočíst, že ke včerejšímu dni je na okrese Prachatice evidováno 4 713 
hasičů ve 111 sborech. Bohužel kdo jste již na tyto stránky zavítal, pravděpodobně jste zjistil, 
že jsou zde uvedené některé nesmyslné údaje a naše členská základna vykazuje pokles, což není 
rozhodně pravda. K tomuto stavu došlo kvůli tomu, že na OSH Prachatice byla evidence do 
dnešního dne vedena v dosu což byla jedna z úplně prvotních evidencí. Nedošlo k přechodu do 
několika různých tipů evidencí a při přechodu do současné evidence firma, která dostala od 
ústředí zakázku toto zpracovat, si z naší evidencí nevěděla rady. Dosové soubory se překlápěly 
jako poslední.  V současné  evidenci  chybí data  členů přistoupených mezi  odevzdáním dat  a 

http://www.evidencesdh.cz/


překlopením dat. Data, která v evidenci jsou, vykazují značné nedostatky. Není problém najít 
člena  staršího  sto  let,  muže  s pohlavím žena  atd.  Čeká  nás  tak  kompletní  revize  evidence 
členské základny, na které s námi budete muset bezpodmínečně všichni spolupracovat.
VV OSH se do dnešního dne v roce 2010 sešel celkem 7x a to ve dnech 3. 2. 2010, 17. 3. 2010, 
12. 4. 2010, 19. 5. 2010, 12. 7. 2010, 29. 9. 2010, 1. 11. 2010, zápisy z těchto jednání mimo 
posledního jsou na stránkách OSH. Do konce roku se sejde VV OSH ještě minimálně jednou. 
Noví členové VV se již seznámili s prací v tomto orgánu, práci jsme si rozdělili, jak vyplývá ze 
zápisů a myslím, že se nám poměrně dobře daří plnit vytyčené úkoly. Na jednání 29. 9. bylo 
ustanoveno vedení VV OSH, které bylo schváleno v březnu na jednání shromáždění delegátů 
sborů, ale jeho konečné ustanovení spadá do kompetence VV OSH.  Na jednání 1. 11. 2010 byl 
jmenován bratr František Rokůsek st. do funkce vedoucího aktivu zasloužilých hasičů v rámci 
okresu. Jeho úkolem bude evidence zasloužilých hasičů, spolupráce s vyššími organizačními 
články v rámci zasloužilých hasičů a případná náplň pro aktiv zasloužilých hasičů. 
V rámci okresu Prachatice proběhla následující školení, které OSH přímo organizovalo, nebo se 
na organizaci těchto školení podílelo: školení rozhodčích 17. 4. 2010, školení hospodářů 31. 7. 
2010, školení velitelů 10. - 11. 9. 2010, školení vedoucích mládeže 2. – 3. 10. 2010. Mimo 
školení hospodářů, kterého se zúčastnili zástupci čtyř sborů, všechny zbylá školení měla úspěch 
a účastníkům se líbila. Školení hospodářů bude v následujících letech z důvodu malého zájmu 
probíhat  pravděpodobně ob jeden rok.  Pro rok následující  přišla  ORV s žádostí  o rozšíření 
školení,  na nichž se OSH Prachatice organizačně a finančně podílí  o školení strojníků. Byl 
určen předběžný termín na 3. – 4.   6. 2011 a vše ostatní je v rukách ORV. Z mé strany může 
počítat  ze  100% podporou a  myslím si,  že  mohu v tomto směru hovořit  za  celý VV OSH 
Prachatice.
V rámci sportu bych chtěla poděkovat všem, kteří reprezentovali okres Prachatice na oblastních 
kolech.  Největší  poděkování  patří  dorostencům  z Žernovic,  kteří  vyhráli  oblastní  kolo  a 
reprezentovali  náš  okres  na  MČR  kde  se  stali  2.vícemistry  v požárním  sportu.  Děkuji 
dorostencům a  samozřejmě  i  jejich  vedoucím,  bez  nichž  by  jen  těžko  dosáhli  tak  vysoko 
položené mety. Věřím, že se klukům podaří v roce 2011 obhájit postup na MČR a že zúročí své 
zkušenosti a získají pro okres další vysněné metály.
Dovolte mi, abych přešla od dorostenců k mladým hasičům. Prosím vás, abyste si z podkladů 
pro jednání vyndali grant č. 1 s názvem „Lištičky jsou mazané, ale také vzdělané“. Seznámím 
vás s tím, co se pod tímto grantem skrývá.  Ústředí vyhlašuje LŠI = letní školu instruktorů. 
Jedná se o čtrnáctidenní pobyt, v rámci kterého účastník může získat při splnění předepsaných 
podmínek odbornost instruktora případně vedoucího II stupně. Organizujeme v rámci okresu 
dvoudenní  školení  a  nedokážeme  v průběhu  těchto  dvou  dní  připravit  vedoucí  na  všechny 
úskalí,  které  na  ně  čekají  při  vedení  kolektivů  mladých  hasičů.  Ústředí  organizuje  tento 
čtrnáctidenní  program,  kde  probíhá  každodenní  výuka  (pedagogiky,  psychologie,  historie 
sdružení), polní dny, taneční kursy, pořadová příprava a mnoho jiného. Tento kurs stojí 2.500,-
Kč. Okres uvolní v roce 2011 5.000,-Kč které budou přerozděleny žadatelům o grant. Žadatel 
se musí nejdříve na LŠI přihlásit,  zaplatit účastnický poplatek, požádat o přidělení grantu a 
doufat že bude ORM vybrán. V případě, že budou pouze dva žadatele, obdrží 100% nákladů. 
V případě více žadatelů bude částka rozdělena maximálně mezi čtyři vylosované žadatele. Co si 
od tohoto grantu slibujeme? LŠI by měla připravit velmi kvalitní vedoucí mládeže, na nichž by 
v budoucnu mělo být postaveno organizační zajištění okresu v rámci mládeže. Grant by měl 
zvýšit zájem případných žadatelů o účast na této akci.
Druhou důležitou informací kterou vám chci v rámci mládeže sdělit, je příprava celo okresního 
táboru mladých hasičů.  Termín byl  stanoven od 25. 6. do 2.  7.  2011,  místem konání  tábor 
v Nové  Peci.  Hlavním  vedoucím  tábora  bude  Josef  Václavík  z SDH  Zbytiny,  který  bude 



absolvovat v březnu roku 2011 kurz na hlavního vedoucího tábora pořádaný ústředím, což je 
podmínkou pro obdržení dotace z ústředí na tábor. Nezodpovězenou otázkou zůstává to, zda 
dotace na tábory v rámci připravovaného krácení dotací budou ústředím poskytovány. Získanou 
kvalifikaci nám však již nikdo nevezme a náš okres bude připraven na případné čerpání. Já 
budu  ve  stejné  době  jako  Václavík  absolvovat  ČINOVNÍKA,  čímž  by  se  měl  okres  stát 
soběstačným v organizaci školení vedoucích, které musí zastřešovat právě pouze ČINOVNÍK. 
K dnešnímu dni ČINOVNÍKA nemáme a jsme bohužel závislí na sousedních okresech.
Stejně jako v předešlých letech i v roce 2011 nás čeká spoluorganizování akce „PO očima dětí“. 
Oslovila jsem město Prachatice, aby nám poskytlo finanční prostředky ze svého rozpočtu a byla 
jsem úspěšná. Spolu s Milanem Rabou, ředitelem HZS územní odbor Prachatice se chystáme 
objet i ostatní obce a města, aby přispěla na tuto akci. Není možné, aby v dnešní vypjaté době 
nesli  náklady takových akcí  dobrovolní hasiči  a to ani v případě,  že se jedná o symbolické 
částky.  Vedoucí  ORPaOO  nás  jistě  bude  ve  své  zprávě  informovat,  jak  probíhá  akce 
v součinnosti s HZS.
Nyní  si  dovolím  vrátit  se  k rozdělení  okresu  na  pracovní  obvody.  Prosím  vás,  abyste  si 
z podkladů pro jednání vyndali přílohu č. 1, 2 a 3. Do těchto příloh vám byly doplněny volby, 
které proběhly na shromáždění delegátů 27. 3. 2010 v Lažištích. Znovu se pokusím o vysvětlení 
situace, takže si prosím vezměte nejdřív přílohu č. 1. Tato příloha je tučnou čarou rozdělena na 
pravou a levou půlku. Levá půlka zachycuje stav okresu ve volebním období 2005-2009 a pravá 
půlka  ve  volebním  období  2010-2014.  Z levé  půlky  vyplývá,  že  12  z 18  okrsků  neměli 
zastoupení ve VV OSH.  6 okrsků nemělo ve svém středu žádnou jednotku zařazenou jako JPO 
II nebo JPO III která by mohla zbylé jednotky metodicky řídit, případně jim být k dispozici 
v součinnosti při organizaci školení a námětových cvičení. Informovanost jednotlivých okrsků 
a sborů byla organizována prostřednictvím instruktorů, kteří nebyli z větší části členy VV OSH. 
V případě,  že starosta  potřeboval informovat okres,  musel  dát  vědět  osmnácti  instruktorům, 
z nichž ne všichni byli schopni potřebné informace předat dál. Vytvořením pracovních obvodů 
jsme se snažili o rovnoměrné zastoupení sborů v jednotlivých orgánech sdružení. O vytvoření 
situace kdy všechny JPO V budou mít  v pracovním obvodu JPO II  nebo JPO III  které jim 
budou nápomocny a o lepší přenos informací přímím prostřednictvím členů VV OSH. Toto se 
nám podařilo, čehož dokladem je právě pravá půlka přílohy č. 1. Ve Vacově jsem byla osočena, 
že nestojím o názory sborů a jejich členů, kdyby tomu tak bylo, nerozšiřovala bych VV OSH 
z 9 členů na současných 15, z nichž je 13 řádných + předseda OKRR a člen VV s poradním 
hlasem.  Nesnažila  bych se  o  plošnou  účast  v jednotlivých orgánech okresu.  Mou snahou i 
snahou celého VV OSH bylo plošné,  rovné zastoupení v jednotlivých orgánech. Následkem 
bylo napadení usnesení shromáždění představitelů, voleb shromáždění delegátů a usnesení VV 
OSH. Celou záležitost řešila ústřední KRR a ta konstatovala, že v žádném s jednotlivých bodů 
nedošlo  k pochybení.  OKRR  předala  věc  27.7.  doporučeně  k řešení  kraji  po  té  co  učinila 
odpověď stěžovateli.  SDH Stachy žádalo  vysvětlení,  které  výboru  sboru  poskytla  starostka 
OSH spolu  s 1.  náměstkyní  na  jednání  tohoto  orgánu.  Pro  okrsek  Vacov  a  Stachy  je  zde 
nabídka VV OSH k přerozdělení současného stavu, přesněji řečeno pracovních obvodů pokud 
s tímto uspořádáním nejsou spokojeni. Navrhněte jiné rozdělení řešící celý okres, nikoliv pouze 
vaší  situaci,  tak  aby  bylo  celoplošné  a  spravedlivé.  VV  OSH  čeká  na  vaše  návrhy  a  je 
připraveno k jednání o nich. Nyní máme celé čtyři roky, abychom analyzovali, diskutovali a 
popřípadě měnili nevyhovující. Řešením ovšem není to, že okrsek Vacov nebude přisloužen 
v rámci  pracovního  obvodu  nikam,  protože  nechce.  Pracovní  obvody  nejsou  organizační 
složkou v rámci organizační struktury SH ČMS, nezrušili okrsky, jedná se pouze o organizační 
přeskupení okresu. Jako vhodnější název než pracovní obvody by se snad nabízel název volební 
obvody,  ten  ovšem nevystihuje  celou podstatu  věci  protože  pracovní  obvod by  měl  mimo 



zastoupení  ve  volbách  řešit  ještě  možnost  spolupráce  v rámci  tohoto  pracovního  obvodu. 
Zdůrazňuji  slovo možnost,  nikdo vás nenutí,  nikdo vám nic nenařizuje.  Pokud budete chtít 
v rámci pracovních obvodů spolupracovat, spolupracujte. Pokud ne, nikdo vás k tomu nenutí 
ani nezavazuje. Pokud se rozhodnete, že vaše spolupráce půjde přes hranice pracovního obvodu 
nic a nikdo vám v tom nebrání.  Chcete absolvovat např. námětové cvičení s cizím pracovním 
obvodem, je to pouze věc vaší domluvy.
Když jsme u stížností, nemohu opomenout stížnosti pana Náhlíka, bývalého člena SDH Čkyně. 
Tento  pán  byl  vyloučen  z SDH  Čkyně  a  není  ochoten  tuto  věc  akceptovat.  Na  to  má 
samozřejmě právo, ale na co právo nemá, je obtěžovat mě telefonickými výhružkami. I tuto 
záležitost  považuji  za  vyřízenou,  protože  pan  Náhlík  obdržel  odpověď  z ústředí,  která  mu 
nedala zapravdu. Pro mne již není členem, pokud neurčí ústředí, případně soud, že tomu tak 
není. Situace mě mrzí z důvodu toho, že se jednalo o zasloužilého hasiče.
Posledním  bodem  mého  vystoupení  bude  řešení  pracovnice  kanceláře  OSH.  Po  odchodu 
Miriam Hůrské do pracovního poměru nastal v kanceláři problém obsazení pozice pracovnice. 
Sešli se dvě nabídky, z nichž vedení OSH vybralo Kateřinu Pöschlovou. Práce byla rozdělena 
mezi ní a Miriam s tím, že Kateřina bude mít nestarosti účetnictví, členskou základnu, dotace, 
vyznamenání,  běžný  chod  kanceláře  a  Miriam  zůstanou  prezence  a  vyhodnocení  soutěží 
dospělých i mladých hasičů, zápisy ze shromáždění a školení hospodářů. Při přípravě podkladů 
na toto shromáždění jsem zjistila závažné nedostatky v chodu kanceláře. Neměla jsem možnost 
je konzultovat s Kateřinou a VV OSH a proto z nich nebudu nyní vyvozovat závěry. Pravdou 
bohužel  zůstává  skutečnost,  že  nejsou  dostatečně  zaúčtované  všechny  podklady  k tomu, 
abychom mohli  uzavřít  hospodářsky rok 2010.  To samozřejmě není  ani  dost  dobře  možné 
vzhledem k datu kdy se shromáždění koná. Budu proto navrhovat VV OSH přesunutí termínu 
shromáždění představitelů na leden z důvodů uzavření hospodaření předešlého roku a snazší 
přípravy návrhu rozpočtu na rok následující. OKRR prosím a velmi podrobnou a důkladnou 
kontrolu účetnictví od srpna do konce roku 2010. Věřím, že snad jen došlo k nedorozumění, 
které si  vysvětlíme a budeme pracovat  dál.  Bilanci  našich financí  uslyšíte v jedné ze zpráv 
následujících tu moji. Nemohu dnes říct, s jakým zůstatkem rok uzavřeme, ale věřím, že na 
konci  roku  2010 bude  mít  OSH na  svém kontě  minimálně  80.000,-Kč.  Přesnou  informaci 
dostanete  prostřednictvím  stránek  OSH.  Věřím,  že  se  nám  podařilo  zvrátit  naší  nedobrou 
finanční  pozici,  ale  neusněme na vavřínech,  protože dobrovolné hasiče hubené roky teprve 
čekají.
Úplným  závěrem  bych  chtěla  poděkovat  svým  nejbližším  spolupracovníkům,  což  je 
bezpochyby VV OSH. Mám kolem sebe partu dobrých lidí, ochotných pracovat nezištně pro 
druhé a tak se mi snadno práce daří.  DĚKUJI VÁM. Děkuji i  všem sborům a jednotlivým 
členům protože jejich práce je ta, která zachraňuje životy a majetek. Vyřiďte jim prosím mé 
poděkování vaším prostřednictvím na výročních valných hromadách.
Děkuji za pozornost

6) Zpráva OKRR
                                 Milé sestry a bratři hasiči, vážení hosté, chtěl bych vás ve  stručnosti seznámit 
s činnosti OKRV od shromáždění delegátů, které se konalo 27.března t.r. v Lažištích.OKRR za 
toto období se sešla dvakrát, poprvé 31.května, kdy jsme projednali plán činnosti na rok 2010, 
kontrolu vedení pokladny okresního sdružení leden-březen 2010 jak jsou zaúčtovány výdajové 
a příjmové doklady,zda jsou výdaje v souladu se schváleným rozpočtem, nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. 



 Dále OKRR projednala dopis Okrsku Vacov ve věci"Odvolání se proti usnesení výkonného 
výboru OS, proti usnesení představitelů sborů , proti usnesení shromáždění delegátů sborů a 
proti průběhu voleb výkonného výboru OS na tomto shromáždění v Lažištích a ve věci rušení 
okrsků.  Okrsku  Vacov  bylo  zasláno  vyjádření  OKRR  31.5.2010  a   k   výše  uvedenému 
odvolání,  kdy OKRR nemůže  zasahovat  dle  stanov  Čl.50  odst.  2  do  činnosti  kteréhokoliv 
orgánu  sdružení,  zejména  pozastavovat  rozhodnutí  nebo  přikazovat  jeho  vydání,zrušení  či 
změnu.OKRR je přesvědčena, že volby na shromáždění delegátů proběhly demokraticky,pokud 
měli zástupci okrsku Vacov jiný názor měli zde vystoupit. Co se týká rušení okrsků ty zrušeny 
nebyly ve všech proběhly volby okrskových výborů, byli zrušeni stávající instruktoři, kdy tato 
činnost  byla  převedena  na  členy  výkonného  výboru.  Postavení  okrsků  dle  stanov  určuje 
shromáždění  představitelů  sborů  proto  je  možno  se  dnes  k  této  problematice  vyjádřit. 
Stanovisko OKRR k tomuto odvolání bylo zasláno na KS SDH dne 27.7.2010. 

Dále byl projednán dopis Karla Náhlíka ze Čkyně jako stížnost  na nevhodné vystoupení p. 
starostky Heleny Fidlerové ne schůzi ve Čkyni, který byl adresován VVOS.V dopise nebylo 
uvedeno nic konkrétního čím by se měla OKRR zabývat. 

Další schůze OKRR byla 1.11.kde jsme projednávali plnění rozpočtu OS SDH za období 1-
9.2010kdy celkové příjmy jsou 506 592,30,-Kč výdaje 406 071,19 Kč, výsledek hospodaření je  
+100 521,11-Kč a je předpoklad, že budou  vyšší příjmy než výdaje i ke konci roku. 

                                             -2- 

Bylo dokončeno označení  ještě některého materiálu,  který byl  zapůjčen ve sborech.  OKRR 
doporučila výkonnému výboru OS projednat účtování zakoupeného majetku následovně: 

                    do 1000 Kč jako materiál do spotřeby 

                    od 1001 do 60 tisíc Kč vést jako DHIM 

                    od 60 tisíc a výše jako HIM 

Dále  byl  projednán  návrh  plánu  činnosti  na  I.pol.2011  Členové  OKRR  byli  seznámeni  s 
Metodickým pokynem ústředí,  kde je popsáno jak se vyřizují  stížnosti  členů,  kdy se  může 
řádný člen obracet na kterékoliv orgány sdružení a SH ČMS a podat stížnost proti rozhodnutí 
kteréhokoli orgánu, stížnost se podává u orgánu, který rozhodnutí učinil,který je povinen tuto 
projednat na nejbližším jednání a pokud stížnosti nevyhoví poslat to do 30 dnů vyššímu orgánu. 

Závěrem bylo projednání  zajištění  fyzické inventarizace materiálu OS SDH kterou provede 
OKRR  13.12.2010.  Členové  OKKR  F.Scherer  a  ing  K.  Reichart  se  zúčastňují  schůzí 
výkonného výboru OS. 

To je vše z našeho jednání,co jsem Vám chtěl dnes sdělit za OKRR, děkuji za pozornost. 

     František Scherer  předseda OKRR 



7) Zprávy odborných rad (ORM, ORV, ORP a OO)

ORM
Dobrý den dámy a pánové, setry a bratři. 
Předkládám zprávu ORM shromáždění představitelů sborů okresu Prachatice

    Dne 27.února 2010 se ve Vlachovo Březí konala Okresní konference vedoucích mládeže,na 
kterou byli pozváni všichni vedoucí uvedeni v registračních listech kolektivů. Na této 
konferenci byla navržena a schválena ORM na období 2010-2014. ORM je devíti-členná + s 
jedním hlasem poradním a v tomto roce se sešla 6 x.
    V našem okrese máme zaregistrováno 32 družstev z 26 sborů. Z toho je 14 sborů zapojeno do 
hry Plamen, 8 sborů se neúčastní této hry a 3 sbory mají v kolektivu méně jak 5 členů. Při 
celkovém součtu má prachatický okres celkem 414 mladých hasičů. 
    Ve dnech 29.-30. května se v Nové Peci uskutečnilo jarní kolo okresní hry Plamen.Této hry 
se účastnilo 10 družstev mladších a 13 družstev starších hasičů.Od majitelky letního tábora paní 
Dostálové jsme měli k dispozici potřebný počet chatek k ubytování hasičského potěru a v 
místní kuchyni byla zajištěna celodenní strava
    .Umístění družstev bylo následující :V kategorii mladší si 3.místo místo vybojovaly děti ze 
Svaté Maří, na 2 místě Žernovice a 1 místo vybojovalo Vlachovo Březí. V kategorii starší si 3 
místo domů odvezli žernovičtí, 2 místo Svatá Maří a zlato patřilo mladým hasičům ze 
Šipouna,kteří tímto vítězstvím získali postup na Krajské kolo v Nové Včelnici, které se konalo 
5.června, kde obsadili krásné 2 místo. 
    Celkové náklady na jarní kolo hry Plamen činily 68.022,- kč.Z toho bylo od sborů vybráno 
33 110 korun ( na ubytování,snídaně a večeře) , dotace 5510,- a OSH uhradilo částku 29 402 
korun.
    Ráda bych ještě jednou poděkovala dobrovolným hasičům z Nové Pece za pomoc a 
technické zabezpečení celé této soutěže.
    15.května v Budilově, si své jarní kolo také odběhli dorostenci ze Žernovic a z Chrobol. 1 
místo a postup do krajského kola vybojovali dorostenci ze Žernovic a jediné družstvo 
dorostenek z Vlachova Březí postupovalo automaticky. Pro nepřízeň počasí a vzhledem k 
špatnému stavu dráhy se discipliny pro dorost- jednotlivce nekonaly. Proto byli na postup do 
krajského kola vybráni tři chlapci ze Šipouna, pro jejich nejlepší výsledky z podzimního kola. 
Rozhodla o tom ORM přímo na místě.
    V Nové Včelnici se našim dorostencům dařilo opravdu skvěle.V jednotlivcích Markéta 
Stanková ze Stach skončila na 5 místě, a chlapci ze Šipouna obsadili -7 místo Jiří Bauer, 6 
místo Jaroslav Petrlík a 2 místo Petr Vozandych, který tímto výkonem postoupil na MČR v 
Litomyšli., kde se umístil v běhu na 100 m.s překážkami na 26 místě,v dvojboji na 35 místě a 
celkově na 30 místě.
Družstvo dorostenek z Vlachova Březí , i přes těžký úraz jedné z děvčat při požárním útoku 
vybojovalo krásné 2 místo.Pomyslnou třešničkou na dortu se stalo družstvo dorostenců za 
Žernovic, kteří v Nové Včelnici vyhráli 1 místo a tím i účast na MČR ,kde v požárním útoku 
vybojovali 3 místo a celkově se umístili na 7 místě.Za tento úspěch bude všem zúčasněným 
dorostencům uděleno čestné uznání OSH a Václavu Zaunmüllerovi bude udělena medaile za 
výchovu a Vladislavu Sedleckému ocenění vyšší, než které má od mateřského sboru.
    I v letošním roce nám MŠTV poskytlo dotace.Částka 43 700,- korun byla rozdělena mezi 4 
sbory , a to Žernovice,Stachy,Šipoun a Volary rovným dílem po 10 925,-.Na vzdělávání 
vedoucích byla vyčleněna částka 12 000 korun a na činnost OSH na úseku mládeže 20 000,-



korun.
    Starostka OSH navrhla ORM zorganizovat občerstvení na nočním poháru prachatické 
hasičské ligy a výtěžek z této akce použít ve prospěch dětí. I přes počáteční obavy se tato akce 
zdařila a zisk 9.500,- bude použit na zakoupení cen do hry Plamen.
    Také letošního roku se vedoucí mládeže účastnili dvoudenního školení vedoucích ,které se 
konalo 2.-3.října v Žernovicích. Po tomto školení máme evidováno 144 vedoucích mládeže, z 
toho má 114 vedoucích osvědčení III stupně a 30 vedoucích má II kvalifikační stupeň 
    9.října se dobráci z Budilova ujali podzimního kola hry Plamen. Počasí nám tentokráte vše 
vynahradilo. Stupně vítězů patřily :v kategorii mladší 3 místo SDH Jáma , 2 místo SDH 
Žernovice , 1 místo si vybojovaly děti z SDH Svatá Maří.

V kategorii starších : 3 místo SDH Žernovice , 2 místo získali Volary a 1 místo patří opět dětem 
ze Svaté Maří 

                A jaké máme plány do příštího roku?
    Rádi bychom pokračovali v konání dvoudenních jarních kol hry Plamen, i když je to velmi 
náročné jak po stránce technické (z důvodu zajištění ubytování a stravování) , tak po stránce 
finanční. Budeme se snažit zapojit do této hry další kolektivy mladých hasičů.
    Také bychom chtěli využít nabídky starostky OSH , která přislíbila finanční podporu ze 
svých vlastních zdrojů ve prospěch dvou až čtyř instruktorů, kteří by měli zájem účastnit se 
letní školy instruktorů. Tito zájemci budou vybráni ORM. 
    Bratr Josef Václavík ze Zbytin spolu se starostkou navrhli ORM, uskutečnit na konci června 
letní tábor v Nové Peci přibližně pro 60 hasičských dětí.
    Dále bychom se chtěli pokusit pokračovat v zajištění občerstvení na noční a denním poháru 
PHL a výtěžek použít ve prospěch dětí.

  Na závěr bych ráda poděkovala všem vedoucím a instruktorům za jejich práci s dětmi,všem 
sborům, které podporují své vedoucí a pomáhají při technickém zabezpečení dětských soutěží, 
starostce OSH Heleně Fiedlerové a náměstkovi mládeže Václavu Zaunmüllerovi za organizační 
pomoc všech akcí na úseku mládeže.

                                                                                       Děkuji za pozornost

ORV 
Vážení přátele, sestry a bratři hasiči, vážení hosté

rada velitelů OSH Prachatice pracuje v tomto složení: Fiedler Jan, Rokůsek František, Marek 
Jan, Tomášek Josef, Pěsta Jan, Fencl František, Molitor Miroslav, Váša Jan, Závora Vladimír,
Novotný Jan a Pivoňka Stanislav. 
   Tak jako v minulých letech měla rada na bedrech přípravu postupových soutěží. Požární sport 
je v našem okrese již několik let na velmi dobré úrovni. Aby naše družstva mohla na krajských 
soutěžích  atakovat  přední  umístnění,  je  nezbytně  nutné  okresní  soutěž  uspořádat  v areálu 
s oválem. V letošním roce se starostce nepodařilo vyjednat  prachatický Tatran.  Byl  osloven 
Zdíkov.  Kapacita  areálu  ale  nedostačuje.  Proto  došlo  k rozdělení  kategorií.  Kategorie  II 
soutěžila 15.5.2010 spolu s dorostem v Budilově, a kategorie I  22.5.2010 ve Zdíkově. Pro nás 
z toho vyplynula  další  pracovní  sobota,  ale  i  přesto  se  rozdělení  soutěže  jevilo  jako velmi 
šťastné. Chci z tohoto místa poděkovat budilovským a zdíkovským hasičům. Obě soutěže byli 
velmi dobře zajištěny. 



   K tomu, aby vše klapalo, patří samozřejmě kvalitní rozhodčí. Školení proběhlo 17.4.2010 
v areálu HZS PT, a i když úroveň rozhodčích stoupá, máme zde ještě veliké rezervy. 
Chci se zde zmínit o Prachatické hasičské lize. Mám velikou radost, že i tato „nudná liga“ jak 
byla několikrát nazvána, nejenom přežila, ale dá se říci, že graduje. Věřím, že už všichni víte, 
že  soutěžíme na  neupravených jednotných mašinách,  a  i  ostatní  materiál  je  standardní  bez 
úprav. To znamená, že do sportu nejsou zbytečně vkládány statisícové sumy. 
   Do této doby jsem mluvil pouze o sportu. Požární sport je důležitá část přípravy hasičů, ale 
není  hlavní.  Určitě se mnou budete souhlasit,  že je důležitější  bojová příprava. Snažíme se 
pracovat  s veliteli  JPO prachatického  okresu.  Letos  proběhlo  již  druhým rokem dvoudenní 
školení  ve Zbytinách zaměřené převážně na Ochranu Obyvatelstva.  10-11.9.2010  byl  opět 
postaven tábor a v sobotu 11.9. nás doplnili zvláštní jednotky z řad pětek. Rada vyhodnotila 
školení jako velmi zdařilé. Zde musím poděkovat řediteli HZS územního odboru Prachatice 
panu Plk. Ing. Milanu Rabovi a dalším zaměstnancům HZS. Nebudu jmenovat, na někoho by 
jsem určitě zapomněl. Školení bylo celkově velice dobře připraveno. Proto mě mrzí, že účast ze 
stran velitelů nebyla vyšší. V příloze č. 4 máte přehlednou tabulku za rok 2009 a 2010. Všichni 
velitelé a strojníci, kteří mají platné osvědčení, mají právo nosit odznak. Odznaky budou na 
OSH. Další informace obdržíte během čtrnácti dnů na internetových stránkách OSH. 
   V radě jsem navrhl a bylo odsouhlaseno školení strojníků také dvoudenní. Mělo by se konat 
někdy v jarních měsících.  Výkonný Výbor OSH tuto myšlenku podpořil a předběžně máme 
podporu také ze strany HZS. 
  Závěrem chci poděkovat všem členům Rady velitelů, za odvedenou práci.         

Děkuji za pozornost    Fiedler Jan

ORP a OO
Činnost  odborné  rady byla  zaměřena  především na plnění  bodů z našeho 

plánu práce a to: 
Na úseku „Požární ochrana očima dětí“ proběhlo v červnu ve spolupráci s HZS setkání 

dětí  v doprovodu rodičů,  které  se  umístili  na  předních  místech  této  soutěže.  Čekalo  na  ně 
občerstvení,  věcné  dary,  promítání  filmů s požární  tématikou a  na  závěr  prohlídka  požární 
techniky a stanice HZS.

V současné době se připravuje rozesílání metodických pokynů k soutěži PO očima dětí pro 
rok 2011 na všechny školy a školky v rámci okresu a tyto metodické pokyny obdrží i SDH, 
které pracují s mládeží, nebo mají žákovská družstva zapojená ve hře Plamen.

V rámci prevence – usilujeme o to, aby ve všech okrscích pracovali fundovaní preventisté. 
Pro ně opět ve spolupráci s HZS připravujeme seminář, který by měl zkvalitnit jejich práci a 
vytvořit tak podmínky pro získání odbornosti preventista II. a III.stupně. Seminář se uskuteční 
po  dohodě s uchazeči  asi  v lednu příštího  roku.  Byl  bych rád,  kdyby sbory  na  tuto  výzvu 
reagovaly a nahlásily své zájemce.

Ochrana obyvatelstva – při dvoudenním školení  velitelů,  které proběhlo letos v září  ve 
Zbytinách, se podařilo zařadit do osnov specializační kurz ochrany obyvatelstva a CO a to jak 
pro velitele , tak i pro jednotky  (družstva) JPO 5. Zdravověda, psychologie, logistika, praktické 
ukázky a nácviky vytváření protipovodňových zábran a podobně, byl pro všechny přítomné 
ukázkou, jak si v podobných krizových situacích počínat. Budeme usilovat o to, aby i příští 
velitelské dny měly podobnou náplň.

8) Rozpočet OSH na rok 2011, plán práce OSH na rok 2011



Hospodaření OSH Prachatice v období od 1.1.2010 do 31.10.2010
Rok 2010 jsme začali s částkou 41.933,- Kč v pokladně a 146.807,50 Kč na účtu.

Na členských příspěvcích bylo od sborů vybráno 347.695,- Kč, z toho se 86.690,- Kč odvedlo 
na ústředí.
Vyznamenání, členské průkazy a ostatní hasičské zboží okres nakoupil za 35.877,- Kč, za jejich 
následný prodej pak utržil 37.764,- Kč.
Do soutěže PO očima dětí  byly nakoupeny ceny v celkové hodnotě 2.128,-  Kč, 2.000,-  Kč 
věnovalo město Prachatice.
Za  pronájem  techniky  bylo  sborům  celkově  účtováno  3.500,-  Kč,  opravy  vyšly  okres  na 
17.618,-Kč.
Na provizích od Hasičské vzájemné pojišťovny jsme do dnešního dne obdrželi 15.615,- Kč.
V letošním roce jsme dostali od Ministerstva vnitra 46.900,- Kč na mzdy a od Ministerstva 
školství a tělovýchovy 20.000,- Kč na provoz a 43.700,- Kč pro vybrané sbory na materiálně 
technickou základnu, které budou přerozděleny do konce tohoto roku.
Z dalších  dotací  máme  přislíbenou  dotaci  na  vzdělání  ve  výši  12.200,-  Kč,  na  odbornou 
přípravu 50.000,- Kč, na požární sport 10.800,- Kč a na hru Plamen 5.510,- Kč. Zmíněné dotace 
bychom měli obdržet dokonce roku po předložení vyúčtování.
Na jaře proběhlo v Lažištích Shromáždění představitelů spojené s volbami, celkové náklady se 
vyšplhali na 13.916,- Kč.
V květnu proběhlo dvoudenní jarní kolo hry Plamen, část peněz na stravu a ubytování bylo 
vybráno  od  zúčastněných  sborů,  zbylých  29.402,-  Kč  hradil  okres.  Zajištění  stravy  na 
podzimním kole hry Plamen vyšlo na 2.316,- Kč.
V létě proběhl v Ostravě IV.celorepublikový sjezd, spojený s volbami na ústředí, náklady na 
ubytování a stravu delegace našeho okresu byly 1.950,- Kč.
Zajištění okresních kol v požárním sportu pro I a II vyšlo na 15.295,- Kč.
Hmotné ceny a pojištění Prachatické hasičské ligy stály letos 12.603,- Kč.
V září proběhlo dvoudenní školení velitelů výjezdových jednotek, celkové výdaje byly 12.098,- 
Kč, obce zúčastněných sborů poskytly okresu na toto školení příspěvek v celkové výši 1.650,- 
Kč.
V říjnu se v Žernovcích uskutečnilo dvoudenní školení vedoucích a instruktorů mladých hasičů, 
celkové náklady na toto školení byly 15.480,- Kč.
Odborná  rada  mládeže  předala  okresu  částku  9.500,-  Kč,  kterou  si  vydělali  při  prodeji 
občerstvení při PHL, tato částka bude opět použita pro mladé hasiče našeho okresu.
Provoz kanceláře v letošním roce vyšel zatím na 83.859,- Kč,v této částce jsou zahrnuty mzdy, 
kancelářské potřeby, provoz internetové domény, telefony, internet, poštovné, cestovní příkazy 
mimo okres apod. 
Do konce roku se ještě očekávají výdaje za telefony a internet v přibližné výši 4.000,- Kč a 
budou vyplaceny odměny ve výši 2.000,- Kč vedoucím odborných rad, vedoucí odborné rady 
mládeže Valerii Soukupové částka 3.000,- Kč, příspěvek na reprezentaci pro sbor z Vlachova 
Březí za účast v krajském kolo v PS a  zbytek dosud nevyzvednutých finančních odměn za 
umístění  družstev  v PHL  a  paušálně  stanovená  částka  za  energie,  které  spotřebováváme 
v kanceláři OSH. Očekávané příjmy do konce roku jsou cca 10.000,- Kč za vyznamenání  a cca 
3.000,- Kč za provize od HVP.
Finanční odměna pro starostku OSH byla v letošním roce 60.000,-Kč, částka 10.000,- Kč, které 
se sama starostka OSH vzdala ve prospěch PHL, byla použita na finanční odměny v kategorii 
MH. Ze své mzdy dále sestra Fiedlerová nakoupila do kanceláře regály v hodnotě 7.171,- Kč a 
přispěla částkou 1.061,- Kč na stravu pro dětský tábor.



Okres také nakoupil za 7.200,- dřevěné mobilní toalety,  které byly použity při dvoudenním 
školení velitelů a dále budou využívány při vícedenních školeních, a hadice pro děti za 10.636,- 
Kč, na které máme přislíbenou dotaci z kraje.
K poslednímu říjnu letošního roku jsme měli v pokladně 41.363,- Kč a na účtu 194.497,70 Kč.
Pro příští rok máme z ústředí avízované snížení dotací o 10% (podle starostky OSH může jít až 
o 20%), pokud k tomuto skutečně dojde, první omezení výdajů se bude týkat mezd.

Rozpočet na rok 2011 je následující:
Okresní kolo PS pro I. a II. 16.000,-Kč
Plamen 40.000,- Kč
Školení strojníků 10.000,- Kč
Školení velitelů JPO 15.000,- Kč
Školení vedoucích a instruktorů MH 15.000,- Kč
PHL 25.000,- Kč
PO očima dětí 2.000,- Kč
Údržba techniky 10.000,- Kč
Cestovní náhrady 5.000,- Kč
Mzdy 91.000,- Kč
Provoz kanceláře 135.000,- Kč
Celookresní tábor pro MH 15.000,- Kč
Shromáždění představitelů 5.000,- Kč

Finanční odměna pro starostku OSH bude 60.000,- Kč, z toho 10.000,- Kč věnuje starostka opět 
na finanční odměny pro MH a nově i 5.000,- Kč na Grant č. 1.
Uzavřené vyúčtování hospodaření OSH Prachatice bude vyvěšeno do 31.1.2011.

Děkuji za pozornost.

Nikdo neměl jiný ani pozměňující návrh.
Bylo většinově schváleno (nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování)

Bratr F. Rokůsek st. přečetl plán práce pro rok 2011
Plán  práce  OSH  Prachatice  na  rok  2011  by  měl  vycházet  ze  schváleného  zaměření 

činnosti  OSH  Prachatice  do  roku  2015.  Toto  zaměření  činnosti  schválilo  shromážděním 
delegátů sborů konané dne 27. 3. 2010 v Lažištích, kdy budou jednotlivé úkoly v průběhu roku 
2011  plněny.  Protože  zaměření  činnosti  OSH  Prachatice  do  roku  2015  jednotlivé  sbory 
obdržely v podkladech pro jednání shromáždění delegátů a bylo zveřejněno jako součást zápisu 
z tohoto shromáždění rozhodl se VV OSH již znovu netisknout toto zaměření jako přílohu pro 
jednání.  Já  vám  nyní  přečtu  schválený  dokument  a  znovu  opakuji,  že  je  k dispozici  na 
webových stránkách OSH.  

I. Úloha dobrovolného hasiče
1) Zaměřit se na jednání s obecními úřady v působnosti našeho okresu. Zdůrazňovat při jednání 
úlohu  dobrovolných  hasičů  a  nemožnost  oddělování  výjezdové  jednotky  od  sborů 
dobrovolných hasičů. Podílet se v rámci možností na připravovaných legislativních změnách 
v rámci  požární  ochrany.  Poukazovat  na  maximální  nasazení dobrovolných  hasičů 
s vynaložením minimálních finančních prostředků. 



2)  Přispět  připomínkami  a  námitkami  při  tvorbě  nových  stanov  SH  ČMS  na  všech 
organizačních  úrovních.  Sledovat  situaci  na  webových  stránkách  ústředí  a  podklady 
poskytované OSH. 
3) Nadále vytrvale propagovat činnost dobrovolných hasičů v mediích.

II. Archivace
Za spolupráce se sbory a z dostupných materiálů na OSH:
1) dokončit archiv funkcionářů sborů OSH Prachatice. Upravit dle informací sborů stávající 
data.
2) Zhotovit archiv postupových i pohárových soutěží.
3) Zhotovit archiv získaných kvalifikací velitelů a strojníků ve spolupráci s HZS a ústředními 
hasičskými školami včetně jejich obnovení (cyklicky).  
4) Nadále vylepšovat webové stránky OSH jakožto přirozený archiv zápisů z jednání orgánů. 
S nutností zveřejňování zápisů i z JEDNÁNÍ kontrolního orgánu OSH kterým je OKRR.
5) Archivovat členskou základnu okresu vždy k 31. 12. v podobě tištěné sestavy a po přechodu 
do nové programu evidence členské základny i v datové podobě. 
 
III. Podpora činnosti SDH v okrese Prachatice
1) Metodicky sbory řídit.
2)  Poskytovat  sborům  pomoc  při  podání  a  zpracování  daňového  přiznání  daně  z příjmu 
právnických osob. Jednotně postupovat v žádosti o přidělení IČO u sborů, které doposud toto 
nemají. Každoročně uspořádat v rámci okresu školení hospodářů sborů.
3) Finančně podporovat sbory, jejichž družstva reprezentují okres na postupových soutěžích.
4)  Podílet  se  ve  spolupráci  s odbornými  radami  na  vzdělávání  hasičů  ve  všech  oblastech 
požární ochrany (vedoucí mládeže a instruktoři, velitelé, preventisti, strojníci, hospodáři).   
  

IV. Úsek mládeže
1)  Základní  administrativní  a  poradenský  servis  vůči  základním  organizačním  jednotkám 
SH ČMS na úseku mládeže, předávání informací směrem k základním článkům s důrazem na 
využívání elektronického přenosu informací, pravidelná aktualizace informačních zdrojů úseku 
mládeže – webové stránky OSH PT
2) Realizace úkolů stanovených v Projektu SH ČMS předloženého MŠMT za účelem využití 
státní dotace na činnost úseku mládeže:
2.1 Základní administrativní a poradenský servis vůči základním článkům SDH.
2.2. Zpracovat metodické pokyny k čerpání a vyúčtování dotace pro SDH
2.3. Zajistit kontrolní činnost čerpání a vyúčtování dotací.    
3) Zajištění Okresního kola hry Plamen a dorostu po stránce metodické i organizační 
4) Vzdělávání
4.1  Lektorská  a  vzdělávací  činnost  mládeže  i  dospělých  v oblasti  pedagogické  i  požární 
prevence  dětí  a  mládeže.  Zabezpečit  jednoho  vedoucího  mládeže  s  kvalifikací  I.  stupně- 
Činovník a jednoho rozhodčího mládeže I. stupně. Využívat možnosti účasti na letních školách 
instruktorů. 
4.2 Sledování schvalovacích procesů nových nebo novelizovaných zákonů a dalších předpisů 
vztahující se k mimoškolní výchově dětí a mládeže  a příprava podkladů pro jejich uplatnění 
v rámci úseku mládeže.
5) Metodická a propagační činnost v oblasti mládeže SH ČMS 



5.1 Zajistit  dostupnost metodických a učebních pomůcek a příruček k vzdělávání vedoucích 
MH a mladých hasičů samotných.

V. Úsek represe
V.1 Odborná příprava
1) Odborná příprava velitelů, strojníků a techniků služeb je v působnosti HZS. ORV se 
bude aktivně podílet na přípravě a organizaci praktického provádění.
2) Na odborné přípravě členů jednotek PO v souladu se zákonem o PO bude podílet i ORV. Za 
pomoci okrskových velitelů a instruktorů OSH budeme ovlivňovat provádění odborné přípravy 
v SDH okresu.

V.2 Jednotky PO II, III a V
1) Podílet se na zlepšení činnosti  a akceschopnosti  jednotek PO, sledovat jejich činnost  při 
zásazích. a hlavně zda jsou jednotky PO povolávány podle poplachových plánů a včas.
2) Nadále budeme provádět porady velitelů JPO II a III ke společným poradám. Naším cílem 
bude i vyhodnocování větších a složitějších událostí.

V.3 Požární sport a postupové soutěže
1) Pravidelně připravovat a organizovat soutěže v okrscích a okrese podle pravidel PS. Včas 
zajišťovat vhodná místa pro konání jednotlivých soutěží.
2) Provádět školení rozhodčích v okrese a zajišťovat účast na školení rozhodčích mimo okres.
3) Přesvědčovat SDH, aby se aktivně podílely na místních soutěží s možností zapojení všech 
SDH.Postupující družstva kvalitně připravovat do vyšších kol.
4)  I  nadále  se  podílet  na  pohárových  soutěží,  které  jsou  v souladu  s pravidly  vydanými 
SH ČMS.Vydávat pravidla pro pohárové soutěže tam kde je spoluorganizátor OSH.

VI. Úsek prevence
1)  ORP  a  OO  bude  dále  pracovat  s preventisty  tak,  aby  bylo  zapojeno  všech  18  okrsků. 
Minimálně jednou ročně pro ně uspořádá seminář, který přispěje ke zkvalitnění a u některých 
k získání odznaku preventista II stupně.    
2) Maximálně propagovat, ve spolupráci s HZS, dětskou soutěž Požární ochrana očima dětí.
3) ORP a OO bude i na dále vyžadovat dvoudenní školení velitelů, kde bude prostor na školení  
dle Učebních osnov (vydaných MV Č.j.-23710-1/PO-2008) – jedná se o specializační kurz, 
Ochrany obyvatelstva a civilní ochrany, pro velitele a velitele družstev jednotek SDH obcí.
4) Navázat jednání z krizovými štáby  a prosazování členů ORP a OO do těchto krizových 
štábů.

VII. Finance
1) Hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.
2) Vytvořit dostatečné finanční rezervy pro případ snížení dotačních prostředků z ústředí.
3) Získávat sponzory pro podporu činnosti OSH.
4) Pokusit se o získání prostředků z grantů EU, krajského úřadu a jiných institucí.

Sestra starostka OSH měl doplňující návrh a to doplnit  úsek mládeže o grant č.1 a školení 
hospodářů bude probíhat jednou za dva roky

Jednohlasně schváleno (nikdo nebyl proti ani se nikdo nezdržel hlasování)



9) Diskuse, vystoupení hostů
V případě diskusních příspěvků a reakcí na ně nejde o doslovný přepis

Diskusní  příspěvek: plk.ing.M.Raba  -  Vážená  paní  starostko,  vážení  členové  výkonného 
výboru, představitelé sborů, vážené hasičky, hasiči.

Nejprve chci poděkovat za pozvání na dnešní shromáždění představitelů sborů a zároveň 
mi dovolte abych Vás pozdravil  jménem HZS JčK a samozřejmě jménem HZS Prachatice. 
Jelikož už se opět pomalu blíží konec roku dovolím si ve třech bodech malé ohlédnutí. 

1. Zásahová činnost 1.1. 2010 – 30.9. 2010 
Dostali jste do rukou aktuální součtovou tabulku, která charakterizuje dosavadní průběh 

roku z hlediska zásahové činnosti. Z této tabulky lze usoudit, že letošní rok zatím patří k těm 
průměrným a že při požárech nepřišel nikdo o život, doufám že tomu bude stejně i nadále. 
Zároveň zde máte přehled některých požárů se škodou nad 400 000,- Kč. Více viz. „Aktuální 
součtová tabulka“.

2. Vybavenost jednotek PO
 Letos podařilo rozšířit počet jednotek, které jsou vybavené DP a proškolené pro jejich 

používání. Letos se podařilo vybavit a proškolit jednotky  Ktiš, Horní Vltavice a Borová Lada. 
Samozřejmě by to nebylo možné zrealizovat bez podpory a zájmu členů jednotek a obecních 
úřadů. Proto jim chci touto cestou poděkovat. V tomto trendu se budeme snažit pokračovat i 
v příštím roce hlavně ve vztahu k jednotce Strunkovice nad Blanicí. Další věcí, která se doufám 
dotáhne do zdárného konce je žádost obce Zdíkov o státní 2 mil. dotaci na nákup nové CAS. 
Zdíkovu byla tato žádost schválena nicméně je otázkou,jak to celé v příštím roce dopadne. Co 
se  týče  techniky  u  HZS,  tak  se  letos  podařily  realizovat  dvě  významné  akce  a  to  právě 
probíhající repase nástavby CAS 32 T 815 z PS Vimperk, kdy reálně hrozilo, že tato technika 
bude v blízké budoucnosti neakceschopná a pořízení motorového nafukovacího člunu za velmi 
významného přispění města Prachatice. Všichni víme, že toto samo o sobě nestačí a je potřeba 
neustále krok za krokem zlepšovat a zdokonalovat vybavení jednotek PO tak, aby to bylo ku 
prospěchu požární  ochrany v okrese jako takové a doufám, že se to bude i  přes všeobecně 
presentované vládní škrty postupně dařit. 

3. Spolupráce v oblasti odborné přípravy, kulturně-společenských akcích a požárním sportu 
 V letošním  roce  jsme  podobně  jako  v letech  minulých  realizovali  školení  a  výcvik 

nositelů  dýchací  techniky,  obsluh  JMP,  strojníků  a  samozřejmě  v úzké  spolupráci  s OSH 
dvoudenní odbornou přípravu velitelů jednotek ve Zbytinách a nově jsme k velitelům druhý den 
školení  přičlenili  i  členy  jednotek  JPO  V určených  pro  činnost  CO.  Je  otázkou  zda  tak 
postupovat i letech příštích ( bral bych to jako téma vzájemné diskuze s ORV a ORPaOO ). 
Otázkou také je jak přistupovat ke školení strojníků, kteří také projevili zájem o dvoudenní 
odbornou přípravu.  Jinak  spolupráce  mezi  HZS a  OSH popřípadě  jednotlivými  sdruženími 
probíhala  i  v dalších  oblastech  a  to  jak  kulturně-společenských  (výtvarné  soutěže  „Požární 
ochrana očima dětí“, ukázky na různých výročích a oslavách apod.), tak i pomoc při zajištění 
soutěží v požárním sportu ( okresní kolo ve Zdíkově a pohárové soutěže v Prachaticích ). 

Osobně  si  myslím a  v tom mě utvrzují  i  jednotlivá  osobní  setkání,  že  naše  vzájemná 
spolupráce funguje a za svou osobu mohu slíbit, že se budeme snažit, aby  fungovala i nadále. 
Samozřejmě vždy je co zkvalitňovat a zlepšovat proto uvítám jakýkoli podnět, jak tuto naši 



spolupráci dále rozvíjet a prohlubovat. Otázky a podněty týkající se spíše odborů krajského 
ředitelství  budu  samozřejmě  předávat  dál.  Jsem a  myslím si,  že  jsem vždy  byl  ochoten  a 
připraven  naslouchat  připomínkám a  podnětům týkající  se  zlepšení  vzájemné  spolupráce  a 
požární  ochrany v okrese vůbec,  popřípadě osobně zodpovědět a vysvětlit  dotazy k činnosti 
HZS jako takového.

Co se týče roku následujícího : 
Spolupráce v oblasti odborné přípravy, kulturně-společenských akcích a požárním sportu 

podobně jako v roce 2010 + ukázka činnosti a techniky HZS na připravovaném letním táboře 
dětí SDH v Nové Peci. Pořádání krajské soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel 
s pravděpodobným termínem září 2011.

Na závěr mi dovolte, abych, vzhledem k blížícímu se konci roku a vzhledem k tomu, že 
z některými už se do konce roku neuvidíme, popřál  Vám i Vašim blízkým hodně zdraví a 
osobní spokojenosti a nám všem „Ohni zmar“. 

Děkuji za pozornost.  

Reakce:  bratra  Rokůsek,  SDH  Volary:  poděkoval  za  projev  a  prohlásil,že  ho  mrzí 
přerozdělování na JPO II, III, V, a porovnával situaci s Rakouskem nebo Německem

Diskusní příspěvek:  bratr Čížek, SDH Malovice –nyní jsou předurčená jednotka,ale nemají 
instrukce, jaké by měli mít vybavení

Reakce:  plk.ing.M.Raba  –  nebylo  nic  vydaného ani  určeného,  ochranné  prostředky mohou 
používat stejné, které dostávali minulý rok všechny V, účelem bylo podpořit vybrané jednotky, 

Reakce: bratr Čížek, SDH Malovice – na internetu kolují informace, co by tyto jednotky měli 
mít, jestli to platí

Reakce: bratr Rokůsek , SDH Volary – dříve platilo, takové ochranné pomůcky aby si chránil, 
hlavu, obličej, prsa, nohy, návrh pro radu velitelů, aby zpracovala podrobnější instrukce

Diskusní příspěvek: bratr Fiedler, SDH Vlachovo Březí - na jedné poradě se řešil vznik těchto 
jednotek, ve skladech civilní ochrany při povodních byl materiál, ale nebyl nikdo, kdo by to 
používal, proto předurčené jednotky. Co jednotky trápí – medializace, při povodních a jiných 
zásazích,  vždy v médiích jmenováni hasiči  profesionální,  ale nikde dobrovolní. Abychom si 
pomáhali v rámci okresu, řeší ORV. Pomoc musí být řízená centrálně

Reakce:  plk.ing.M.Raba – suplovat  operační  středisko nelze,  veškeré  výjezdy i  opravy aut 
hlásit na operační středisko do ČB, celý kraj se bude řídit z Budějic, v Táboře se bude operační 
středisko rušit

Reakce: bratr Fencl, SDH Lhenice – nelze spojit pomocí vysílaček s operačním střediskem, 
pokud ho nevyzvou, nedovolají se, musí tuto situaci řešit pomocí mobilů



Reakce:  plk.ing.M.Raba  –  najdou  se  hluchá  místa  v radiosignálu,  bohužel  s tím  se  nic 
nenadělá,  profíci  mají  digitální  stanice,  takže mají  hluchá  místa  minimálně,  u  analogových 
vysílaček  co  používají  JPO  hluchá  místa  úplně  vymazat  nelze.  Operační  středisko  má 
radiostanice na jednom počítači, vždy má vysvícený jen jeden okres,který volali a s kterým 
komunikují, ale pokud zrovna nesledují obrazovku,nezaregistrují,pokud volá někdo jim z jiného 
okresu. Informoval dále o rozšiřování kopisu.

Reakce: bratr Fiedler , SDH Vlachovo Březí – rada velitelů bude tohle řešit

Reakce: plk.ing.M.Raba – pozval ORV na prohlídku operačního střediska do Budějic

Reakce: bratr Rokůsek , SDH Volary – důležité je, aby se hned do Budějic hlásili výjezdy, ať 
se už o výjezdu dozvíme jakkoliv. I počasí může mít vliv na radiospojení. 

Reakce: bratr Molitor, SDH Vacov – v rámci 112 používá mobilní telefon, jejich pomocí hlásí 
výjezdy na operační, nikdy neměli se spojením problém. 

Reakce: bratr Rokůsek , SDH Volary – také si tyto vysílačky nakoupili jako Vacov, protože 
byly  za  rozumnou  cenu,  apeluje  na  pravidelné  revize  radiostanic,  servisní  středisko  je  ve 
Vodňanech

Diskusní  příspěvek: bratr  Mráz,  SDH Sv.  Maří  –  mají  problém sehnat  lidi  na  dvoudenní 
školení strojníků

Reakce: Starostka OSH – toto vzešlo z řad strojníků

Reakce: bratr Fiedler , SDH Vlachovo Březí – toto je zatím v řešení, nemusí to být v pracovní 
době, návrh v pátek odpoledne a sobota během dne

Reakce: bratr Mráz, SDH Sv. Maří – navrhuje, aby pátek byl dobrovolný a počítala se jen 
sobota

Diskusní příspěvek: Starostka OSH – problémem je stále přenos informací z OSH na sbory a 
zpět,  sbory  si  nevybírají  maily  a  nereagují  na  zprávy  požadovaným  způsobem.  Termíny 
oficiálních termínů jsou na stránkách OSH, vyvěšeny jsou tam i termíny jednotlivých sborů 
(poháry,  výročí  apod.).  V zápisu  z  29.9.  budou upraveny roky u  termínů akcí.  Poděkovala 
sborům, které pořádali oficiální akce OSH, poděkovala zúčastněným za stejnokrojovou kázeň. 
IČO vyřizoval okres hromadně pro sbory,které si zažádali,některé sbory už IČO přiřazené měli. 
Změna stanov se nechystá, bude změna Občanského zákoníka v r. 2015, budou rušena sdružení, 
proto ustupuje od hromadného zřizování razítek. Apeluje na to, aby na shromáždění v rámci 
sboru přijel jen jeden představitel. Podklady pro výroční valné hromady, jsou stále stejné, na 
stránkách bude šablona, v podkladech z ústředí jsou nedostatky, proto ať se sbory informují na 
stránkách OSH. Také by byla ráda, kdyby jí přizvaly na výroční valné hromady sbory  Budilov, 
Žernovice,  Vacov,  Stachy  a  Tvrzice,  kde  neměla  možnost  být  vloni.
 



Diskusní  příspěvek:  ing.K.Riechart,  SDH sídl.Vimperk – v materiálech jsou i  informace o 
pojištění motorových vozidel VHP, výsledky VHP přinášejí i peníze dobrovolným hasičům a 
informuje, že  po novém roce se můžete obrátit s pojištěním na něj

10) Přestávka na oběd
Po skončení diskuse byla vyhlášena přestávka na oběd a bratr Rokůsek vyzval návrhovou 

komisi, aby se odebrala k jednání a připravila návrh usnesení s konajícího se jednání
Po  obědě  proběhlo  kontrolní  hlasování,  předsedkyně  sčítací  komise  sestra 

P.Hopfingerová konstatovala, že shromáždění s 87 platnými hlasy je usnášení schopné

11) Přednesení usnesení návrhovou komisí
Shromáždění  představitelů sborů okresu  Prachatice  po vyslechnutí  zpráv o činnosti  a 

hospodaření za rok 2010, plánu činnosti OSH na rok 2011, předpokládaného rozpočtu na rok 
2011, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:

I. Schvaluje:

1. jednotlivé zprávy o činnosti a hospodaření OSH za rok 2010 
2. Plán  činnosti  OSH  na  rok  2011  (včetně  zapracovaných  připomínek),tj.  školení 

pokladníků jednou za dva roky a Grant č.1
3. Odvod členských příspěvků z SDH  na OSH pro rok 2011 ve výši  80,-  Kč za člena 

staršího 18 let a 25,- Kč za člena mladšího 18 let. Termín pro odvod členských příspěvků 
je do 31.1.2011 na OSH. 

4. Rozpočet OSH pro rok 2011 tak jak byl předložen VV OSH shromáždění představitelů 
sborů. (včetně zapracovaných připomínek) 

5. Výši  finančních částek,  které mohou výkonné orgány OSH uvolnit  z prostředků OSH 
aniž by byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu pro rok 2011 bez předešlého projednání 
s rozhodovacími orgány OSH.
starostka OSH – 5.000,-Kč
vedení OSH – 10.000,-Kč
VV OSH- 15.000,-Kč
VV OSH po schválení OKRR – 20.000,-Kč
pouze s předešlým souhlasem rozhodovacích orgánů – všechny částky nad 20.000,-Kč

III. Ukládá: 

• výkonnému výboru OSH 
1. Zabezpečit  pravidelnou  činnost  OSH  tak,  aby  byly  splněny  úkoly  stanovené 

dnešním shromážděním představitelů sborů 
2. Vyhodnotit  diskusi  ze  shromáždění  představitelů  sborů  včetně  připomínek  a 

náměty zapracovat do plánu práce 
3. Zabezpečit  účast  členů  VV  OSH  Prachatice  na  výročních  valných  hromadách 

sborů v případě, že o to sbory požádají.
4. Plně využívat k činnosti Informačního systému OSH (webových stránek OSH)
5. Zajišťovat bezproblémové a rychlé spojení mezi OSH, pracovními obvody a sbory.

• všem sborům okresu Prachatice 
1. Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených na rok 2011
2. Plně využívat k činnosti Informačního systému OSH (webových stránek OSH)



3. Povinně nahlásit na OSH Prachatice emailové spojení 
4. Odevzdat členské příspěvky v daním termínu.
5. Usnesení  bylo  jednohlasně  přijato.  Nikdo  nebyl  proti  ani  se  nikdo  nezdržel 

hlasování. 

Zapisovatel: Miriam Hůrská

Ověřovatel: J.Marek

Ověřovatel:  F.Fencl


